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كبيــــرة من شــــأنها أن توقظ 
الغموض عن  األذهان وجتلي 
أفكار مغلوطة سائدة عن الفن 
الفنان  أن  االسالمي كاالعتقاد 
املسلم لم يكن قادرا على تصوير 
الشخوص، موضحة أن ذلك ال 
يخلو من الصواب فيما يتعلق 
باملسائل العقائدية اال أنه غير 
صائب في اجلوانب احلياتية 
الفنان املســــلم في  أبدع  التي 
تشخيصها كما تدلل محتويات 

املعرض.
الشــــيخة حصة    واكــــدت 
الصبــــاح على أهمية مثل هذه 
الناجحة في حمل  املبــــادرات 
الرسالة الثقافية للكويت وهو 
«بلد معطاء قدم الكثير في خدمة 
الثقافة والفكر والتراث ومن ذلك 
حفاظه على مجموعة من تراث 
الفن االسالمي تخاطب الوجدان 
االنساني والعاملي وال تقتصر 

على املسلمني فقط».

 بحضور الرئيس النمساوي 

 متحف تاريخ الفن في ڤيينا يستقبل
  معرض «الفن في احلضارة اإلسالمية»  

  وقالت ان دور الفن وجمالياته 
يتجلى في قدرته على تخطي 
احلدود وتقليص املسافات «مبا 
يســــمح لنا بالتقارب الفكري 
والثقافي مع اآلخر الذي ينبغي 
أن مننحه الفرصة للتعرف علينا 
وعلــــى حضارتنــــا وتاريخنا 
الذي يجب أن يكون بالنسبة 
لنا منبــــع اعتزاز وثقة عميقة 
بالذات وبقيمنــــا في حاضرنا 

ومستقبلنا».
  ومتثل دار اآلثار االسالمية 
منذ افتتاحها فــــي العام ١٩٨٣ 
ركيزة أساســــية فــــي احلركة 
الثقافيــــة الكويتية في الداخل 

واخلارج. 

 تستعد العاصمة النمساوية 
ڤيينا الستقبال معرض «الفن 
في احلضارة االسالمية» التابع 
لدار اآلثار االسالمية اليوم في 
متحف تاريــــخ الفن بحضور 
الرئيس االحتادي جلمهورية 

النمسا د.هاينز فيشر.
  وقالت دار اآلثار االسالمية 
في بيان امس خصت به «كونا» 
ان وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ أحمد العبداهللا واملشرف 
العــــام لدار اآلثار االســــالمية 
الشــــيخة حصــــة الصبــــاح 
العاملي  ســــيفتتحان املعرض 
الذي سيستمر  الثالث  املتنقل 
عرضه في ڤيينا حتى العشرين 

من شهر يونيو ٢٠١١.
  وسيشــــارك فــــي االفتتاح 
النمســــا فوزي  ســــفيرنا في 
اجلاسم ومن اجلانب النمساوي 
الفن في  مديرة متحف تاريخ 
ڤيينا د.سابني هاغ اضافة الى 
حضور ديبلوماسي وسياسي 

وثقافي واعالمي كبير.
الشــــيخة حصة    وستعقد 
الصباح مؤمتــــرا صحافيا في 
متحف تاريخ الفن في العاشرة 
من صباح اليوم لشرح خلفية 
املعرض ودوره التاريخي بعد 
فــــي ميالنو  محطتــــه األولى 

االيطالية.
  وستجيب عن أسئلة االعالم 
والصحافة كما ستكون هناك 
جولــــة خاصــــة فــــي معرض 
«الفن في احلضارة االسالمية» 
للرئيس االحتادي جلمهورية 
النمسا د.هاينز فيشر وأخرى 
للصحافة واالعالم ظهرا وحتى 

الساعة اخلامسة مساء.
  أما االفتتاح الرسمي للمعرض 
فسيكون في الساعة السابعة من 
مساء اليوم فيما يفتح املعرض 
أبوابه للجمهور في يوم الثالثاء 

٢٢ اجلاري.
  ويطرح معرض «الفن في 
احلضارة االسالمية» تساؤالت 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعل�������ن وزارة الكهرب�������اء واملاء لل�س�������ادة املواطنني باأنها �س�������تقوم 

باإي�س�������ال املياه العذبة لبع�ض �س�������اليهات منطقة ال�س�������باع��ي��ة 

وتبدي�������ل حمب�ض قط�������ر )600 مم( تالف مما �س�������يرتتب عليه 

انقطاع املياه العذبة عن كل من :

ال�س�������اليهات - املنتزه�������ات - جن�������وب ميناء عبداهلل - مع�س�������كر 

الحتياط - املع�س�������كر الأمريكي - القاعدة البحرية - �س�������ركة 

�س�������يفرون - منفذ حدود النوي�سيب - حمطة الزور اجلنوبية  

حمطة تناكر اأم الهيمان - حمطة تناكر بنيدر - حمطة تناكر 

الزور وذلك خالل فرتة العزل ملدة �ست �ساعات.

اعتب�������ارًا من ال�س�������اعة الثامنة من م�س�������اء ي�������وم الثنني املوافق 

2011/3/21 وحتى ال�س�������اعة الثانية من �سباح يوم الثالثاء 
املوافق 2011/3/22.

وتاأمل الوزارة من املواطنني �ضرورة التعاون معها وذلك 

للم�ضلحة العــامــــة.و�س�ك���را،،

و�سك�������رًا،،

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل

حممد �صربي علي

لـــوفـــــاة املغفـــور لــها باإذن اهلل تعاىل

�أخــتـــه

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

 خالل إطالقه حملة التعداد العام 2011/2010

 مؤمتر «حقوق العمالة واملواثيق الدولية ومنظمات الهجرة ومكافحة االجتار بالبشر» برعاية وزير العدل

 سهر: الكويت أول دولة تعتمد التعداد التسجيلي وامليداني

 الشامري: ٨٠٠ ألف شخص يهربون عبر احلدود الدولية سنويًا

التعــــداد تنمية» و«ألن   «ألن 
كل من يقيــــم على أرض الكويت 
جزء من املستقبل» دعا مدير ادارة 
االحصاء املركزية د.عبداهللا سهر 
اجلميع للتعاون في سبيل امتام 
عملية التعداد العام للكويت لعام 
٢٠١١/٢٠١٠ والذي يشــــمل تعداد 
السكان واملباني واملنشآت، ويضاف 
الى آلية التعداد هذا العام خدمة 
التسجيل االلكتروني والذي ينطلق 
www. اليوم (االثنني) عبر موقع
kuwaitcensus.org والــــذي يبدأ 
التسجيل عبره من خالل ادخال 
بيانــــات خاصة يبدي من خاللها 
الفرد رغبته في التســــجيل عبر 

املوقع االلكتروني.
  وللتفصيل حول آلية التعداد 
العام لعام ٢٠١١/٢٠١٠ عقد مؤمتر 
صحافي في مقر املجلس األعلى 
لألمانة العامة للتخطيط والتنمية 
شــــارك فيه كل من مديــــر ادارة 
االحصاء املركزية د.عبداهللا سهر 
ومستشار االدارة املركزية لإلحصاء 
لنظم املعلومات د.سليمان الرفيع 
واألمني املســــاعد للشؤون املالية 
واإلداريــــة في املجلــــس األعلى 

 منذ ما يناهز خمسة عشر قرنا 
من الزمان كانت دعوة رسول اهللا 
ژ محمد حلرية اإلنسان والقضاء 
على ما كان سائدا في اجلاهلية 
من عبودية البشر للبشر فضيق 
مصادر االسترقاق ووسع منافذ 
حترير العبيد، ورغب الناس في 

عتقهم.
افتتح مدير  الكلمــــات    بهذه 
معهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونيــــة املستشــــار جمال 
الشامري اعمال مؤمتر «حقوق 
العمالــــة واملواثيــــق الدوليــــة 
ومنظمــــات الهجــــرة ومكافحة 
االجتار بالبشر» والذي انطلق 
صباح امس حتت رعاية نائب 
رئيس مجلــــس الوزراء ووزير 
العــــدل واالوقاف والشــــؤون 
االســــالمية املستشــــار راشــــد 
احلماد ويستمر على مدى ٤ ايام 
بحضور ووكيل وزارة الداخلية 
للهجرة واجلوازات اللواء كامل 
العوضي وعدد كبير من السفراء 
والديبلوماسيني وجمعيات حقوق 

االنسان بفندق املارينا.
الشامري    وتابع املستشــــار 
قائال: غير أنه لألســــف أصبح 
عاملنا املعاصر يعاني سنويا من 
تفاقم صورة من هذا االسترقاق 
في شكل ظاهرة االجتار بالبشر 
وما يرتبــــط بها في الغالب من 
املهاجرين، حتى بلغوا  تهريب 
ماليني الضحايا الذين يتم االجتار 
بهــــم داخل حدودهــــم الوطنية 

التعــــداد. فعلى ســــبيل املثال ال 
احلصر ســــيظهر التعداد مكامن 
كثيرة لفرص االســــتثمار احمللي 
أو العاملــــي، حيث انه ســــيتيح 
قواعد وبيانات ومؤشرات جتارية 
واقتصادية توضح مكامن النقص 

والتطوير التي تتطلبها الدولة.
  كما أن أهمية التعداد تكمن في 
كونه سيساهم في إعطاء صورة 
دقيقــــة ملوقع الكويــــت االقليمي 

والعاملي.
  كما ســــيقدم التعداد منظومة 
معلوماتية كبيرة لكل من الباحثني 
واالعالميني أمثالكم، واالكادمييني 
النجاح  أيضا، ما يساعدهم على 
في اجناز دراســــاتهم وحتاليلهم 
وتشكيل آرائهم بناء على مساحة 
عريضة من البيانات الشفافة، االمر 
الذي سيرفع مستوى املوضوعية 
واحليادية التي تعود بالنفع على 

املجتمع بأكمله.
  وتابع انه نظرا ألهمية التعداد 
خلطة التنمية التي يقودها نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واالســــكان الشيخ أحمد 
الفهــــد، قامــــت االدارة املركزية 

لالحصاء باخلطوات التالية:
  منذ مطلع عام ٢٠١٠ مت تشكيل 
فرق عمل عدة تشمل متخصصني 
اكادمييني ومستشارين وموظفني 
من االدارة املركزيــــة لالحصاء، 
وذلك بهدف خلق ترابط وتواصل 
بني تخصصــــات مختلفة ووضع 
التصورات االساســــية ملشروع 
التعداد، وقد تكلل عمل تلك الفرق 
بتشكيل اللجنة التوجيهية التي 
عقدت حتى اآلن ٣٣ اجتماعا، وقد 
انبثق عــــن اللجنــــة التوجيهية 
ثالث جلان عمل رئيسية مشرفة 
على مسار وعمل واجناز التعداد 
وهــــي: اللجنــــة االعالمية، جلنة 
التعداد التسجيلي، جلنة التعداد 

امليداني.
  وقــــد قامــــت االدارة املركزية 
لالحصاء باالســــتعانة بالقطاع 
اخلاص، وذلك من خالل ارســــاء 
املمارسات املطلوبة ملشروع التعداد 
على عدد من الشركات، وعلى النحو 

التالي:
  ٭ شركة مونيتور العاملية الدارة 

مشروع التعداد.
  ٭ شركة اخلليج للتوظيف الدارة 

وتنفيذ العمل امليداني.
  ٭ شركة ماديسون لتنفيذ وادارة 

احلملة االعالمية.
  ٭ مركز التميز في جامعة الكويت 

لتنفيذ التعداد التسجيلي.
 ٭  رندى مرعي

الدوليــــني باالضافة  اخلبــــراء 
الى خبيــــر وطني وذلك لتبادل 
اخلبرات والوقوف على احدث 
ما توصلت اليه القوانني الدولية 

بهذا الصدد.
  وتابعــــت عريقــــات قائلــــة 
«وإلمياننــــا بشــــأن ان القضاة 
واملدعني واملستشارين هم على 
رأس الهرم النفاذ القانون، فإننا 
نثمن عاليا الثقة التي منحنا اياها 
معهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية وعلى رأسه املستشار 
جمال الشامري حني مت اختيار 
املنظمة الدولية للهجرة للمشاركة 
في تنظيم هذا املؤمتر واالستعانة 

بخبرائها الدوليني.
  واضافــــت قائلــــة: وبهــــذه 
املناســــبة، فإنني ارحب بكبير 
موظفي املنظمة الدولية للهجرة 
والذي جــــاء خصيصا من املقر 
الرئيســــي للمنظمة في جنيڤ 
دعمــــا للمؤمتــــر وبرامجه في 

الكويت.
  وشــــددت عريقــــات على ان 
املنظمة الدولية للهجرة ال تألو 
جهدا في دعم احلكومة الكويتية 
الدولية واملســــاهمة  بخبراتها 
في تعزيــــز قدراتها عبر تنفيذ 
الدولة  مشــــاريع مــــع وزارات 
املختلفة كاخلارجية والداخلية 
والشــــؤون االجتماعية والعمل 
ومعهــــد الكويــــت للدراســــات 

القضائية والقانونية.
 ٭  أسامة أبو السعود ـ بشرى الزين

مشــــروع وطني له آثار ايجابية 
على أهل الكويت واملقيمني فيها، 
وهو األساس الذي يتم من خالله 
قياس اخلطط التنموية ومتابعتها 

وتطويرها.
  وقال انه سيتم عبر هذا املشروع 
تقرير احتياجات املواطن واملقيم 
للخدمــــات األساســــية كالصحة 
والتعليم واخلدمات األمنية وجودة 
البنى التحتية والرواتب والكهرباء 

وغيرها.
  وتابع د.سهر ان هذا التعداد مهم 
ألنه يسير مبحاذاة خطة تنموية 
طموحة تشمل مناحي عديدة في 
الكويــــت وتعيد تشــــكيلها وفقا 
لرؤية صاحب السمو األمير، كما 
ان حصيلة البيانات واملعلومات 
التي ستنتج عن مشروع التعداد 
العام للسكان واملباني واملنشآت 
ستقدم منافع مفيدة تنعكس على 

خمسة مستويات وهي:
الرسمية    مستوى املؤسسات 
العاملة في الكويت ســــواء كانت 
أو تنفيذيــــة والتي  تشــــريعية 
حتتاج فــــي كل خطوة تخطوها 
الدقيقة  للمعلومات واملسوحات 
والصائبة، هذا ألن النتائج املرجوة 
من مشــــروع التعداد ستســــاهم 
في تقدمي مساعدة علمية كبيرة 
ملؤسســــات الكويت الرسمية في 
التخطيط وصنع القرارات املنطقية 
والعقالنية والقياس واملتابعة في 
شتى مناحي احلياة التي يحتاجها 
املواطن واملقيم، وسيجني القطاع 
اخلاص، الذي تهتم به الدولة في 
إطــــار خطتها التنمويــــة الهادفة 
لتحويــــل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري، فوائد كبيرة من نتائج 

من دعم للجرمية املنظمة.
  مــــن جانبها، قالــــت رئيس 
الدولية للهجرة  مكتب املنظمة 
في الكويت اميان عريقات: انه ملن 
دواعي سرورنا ان نتعاون مع 
معهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية مــــن خالل عقد هذا 
املؤمتــــر حول حقــــوق العمالة 
واملواثيــــق الدولية، ومنظمات 
الهجرة ومكافحة االجتار بالبشر. 
وقد جاءت فكرة املؤمتر شاملة 
ملواضيع حيوية متس املجتمع 
ســــتتم االســــتعانة بأربعة من 

للتخطيط خالــــد اخلميس وأدار 
املؤمتر عضو اللجنة التوجيهية 

للحملة د.شفيق الغبرا.
  بداية حتدث د.عبداهللا ســــهر 
عــــن حملة التعــــداد قائــــال انها 

والقومية، كما يقدر األشخاص 
الذيــــن يهربون عبــــر احلدود 
الدولية ســــنويا مبا يزيد على 
٨٠٠ الف شخص، وقد باتت هذه 
التجارة احملرمة بصورتيها متثل 
خطرا كبيرا على املجتمع الدولي 
ملــــا متثله من انتهــــاك حلقوق 
اإلنسان وما تؤدي إليه من التفكك 
االجتماعي واملســــاس بالصحة 
العامة وحرمان الدول من القوة 
البشرية وتأثيرها السلبي على 
أسواق العمل واالنتقاص بل إهدار 
حقوق العمالة فضال عما تتيحه 

 د.عبداهللا سهر ود.سليمان الرفيع وخالد اخلميس ود.شفيق الغبرا خالل احلديث عن إطالق التعداد العام للسكان  (محمد ماهر) 

(كرم ذياب)   لقطة تذكارية للمشاركني في املؤمتر  

 أغنية التعداد
 كلمات الشاعر: أحمد الشرقاوي

  تلحني وتوزيع: عبداهللا القعود

 واحد واحد
  واحد واحد

  يالال نعد يالال نعد
  للتعداد

  تخطيطنا تعليمنا
  ومستقبل بالدنا
  هال هال بأحبابنا

  التعداد تنمية

 بسم اهللا عدنا كلنا
  وكل من سكن بكويتنا

  ونستعد ونستعد
  للتعداد

  صحتنا ويا أمننا
  نعرفه بتعدادنا

  نفتح لكم أبوابنا
  واملنفعة لكويتنا 

 عريقات: املنظمة 
الدولية للهجرة 

  ال تألو جهداً في دعم 
احلكومة الكويتية 

بخبراتها واملساهمة 
في تعزيز قدراتها 

 الشيخ أحمد العبداهللا و الشيخة حصة الصباح يتابعان املعرض

 إحدى الدرر التي تشارك بها دار اآلثار في املعرض 


